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לכבוד
מר אסף וורצסבורג
סגן ראש אגף התקציבים באוצר
שלום רב וחג שמח .
דחוף ובהול !

הנדון:הקלות משמעותיות ואפקטיביות -כסעד ראשוני
בקליפת האגוז
ענף שירותי הניקיון המוסדר מספק שירותי ניקיון לכל מגזרי המשק הישראלי  ,בוודאי למגזר הציבורי
המדינתי  ,לכל החברות הממשלתיות  ,המגזר הציבורי המתוקצב לסוגיו וגווניו ,כל השלטון המקומי – רשויות
המקומיות ,והגופים הדו מהותיים  .מבנה ההוצאות של חברת ניקיון רגילה הוא כך ש  89%מההכנסה צבועה
כהוצאת שכר ונלווים המשולמים בלוחות זמנים קשיחה  .בנוסף  ,מרכיב מרכזי ודומיננטי בהתקשרויות
החוזיות הוא – ערבויות הבנקאיות (ערבויות ביצוע) ואם לא די הכך  ,ישנו תנאי מתלה להחזקת רישיון "קבלן
שירות " מטעם מנהל ההסדרה והרישוי במשרד העבודה המחייב להעמיד ערבות בנקאית מתמדת בשיעור 50%
מגובה השכר המצרפי החודשי של כל חברת ניקיון  .אם כך  ,הקוקטיל הקטלני כמפורט בתוספת קיטון חזוי
כפוי ומוערך של כ  40%בפעילות הענף כמראה של המשק הישראלי ,זאת בנוסף לדרישות מזמיני השירותים
במגזר הפרטי להקטנת שיעור הרווח התפעולי שממילא פועל כבר בשולי רווח זעירים על אלו ועוד מביאים את
הענף (  180חברות ניקיון –  80,000עובדים ותעשיות תומכות ) למחנק כספי קטלני שאחריתו – חדלות פירעון
של חברות ניקיון רבות .אשר על כן ,יש להחליט מיד על הפעולות (שאין בהן כל עלות לממשלה) כדלקמן :
 .1הוראה גורפת של משרד האוצר לכל המגזרים המפורטים לעיל לבצע תשלום מידי של כל חשבונות השירות
העומדים והפתוחים כלפי חברות הניקיון ולהביא את כרטסת הנהלת החשבונות ליתרה ! 0
 .2להורות על שחרור מידי של כל הערבויות הבנקאיות בגין גל החוזים ולקבוע כי מכאן ואילך החוב השוטף
והצף ממילא כאשראי ספקים יהווה כערבות ביצוע מתחלפת וצפה .
 .3להורות למשרד העבודה לבטל (בהוראת שעה ) לחלוטין את הערבות הבנקאית כתנאי להחזקת רישיון קבל
שירות תקף או להקטינה לשיעור מקסימלי של  10%לכל היותר .
כאמור ,פעולות אלו אשר לא עולות למדינה אגורה אחת שחוקה – הן הכרחיות בדחיפות שלהם לשחרר את
המחנק הכספי ואת אובליגו של חברות הניקיון בבנקים .
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